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Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2030
Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2022
Kommunernas klimatlöften inför 2022
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§ 240 2021.508 KS

Strategi för äldreomsorgen 2022 - 2030
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 14 juni 2021, § 36, att ge vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för framtidens äldreomsorg. Strategin
skulle vara den inriktningen som vård- och omsorgsförvaltningen behöver för att kunna
genomföra den omställning som äldreomsorgen står inför de kommande åren.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 27 september 2021, § 52, att föreslå
kommunfullmäktige anta strategi för äldreomsorgen 2022–2030.
Strategin för äldreomsorgen 2022–2030 innebär kortfattat rätt insats till rätt brukare och är
indelad i fem huvudområden;
-Högre ambition gällande digitalisering
-Satsa på utökat förebyggande arbete
-Effektivisera hemtjänsten
-Rätt insats till rätt brukare
-Fler trygghetsbostäder
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 8 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret ser positivt på det initiativ som vård- och omsorgsnämnden har
tagit för att kunna genomföra den nödvändiga omställningen inom äldreomsorgen. Med
tanke på ärendets principiella beskaffenhet och det faktum att en stor del av strategin
handlar om lokal- och bostadsfrågor är det av vikt att kommunfullmäktige fattar beslut om
strategin. Det behov av exempelvis fler trygghetsbostäder som framgår av strategin är ett
arbete som behöver bedrivas gemensamt i kommunen och tillsammans med
fastighetskoncernen. Vård- och omsorgsnämnden har inte själva möjligheten att driva detta
arbete på egen hand utan det kräver en god samverkan inom kommunkoncernen.
Kommunledningskontoret anser att strategi för äldreomsorgen 2022–2030 ska antas.
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 179 behandlat ärendet.
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KF § 240, forts
Anförande
Anförande hålls av Eva-Lotta Pamp (M), Birgit Börjesson (S), Jens Christian Berlin (L) och
Susanna Nerell (C).
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva-Lotta Pamp (M), Birgit Börjesson (S), Jens Christian Berlin (L), Susanna Nerell (C)
föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Strategi för äldreomsorgen 2022–2030 antas.
Expedieras till
VON, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB
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§ 241 2021.522 KS

Renhållningstaxa för Alingsås kommun år 2022
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 27 september 2021, § 156,
att föreslå kommunfullmäktige att fastställa förändringar i taxan som gäller från 1 januari
2022.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Avfallsverksamheten står utanför skattekollektivet och självfinansieras genom avgifter. Till
föreslagen renhållningstaxa för 2022 ingår avgiftsjusteringar som följer av bland annat ökade
behandlingskostnader. Samtliga justeringar beskrivs ytterligare och framgår av underlag till
ärendet.
Samhällsbyggnadsnämndens föreslagna taxa innebär en generell höjning av
renhållningstaxan som uppgår till 8 procent. Detta motsvarar en höjning för villakunder om
cirka 20 kr per månad för fyrfackssortering.
Utöver ovanstående höjning föreslås ytterligare förändringar. Det föreslås en större
differentiering mellan avgiften för fyrfackskärl och tjänsten grönt/brunt kärl för ökad
materialåtervinning. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslog därför en höjning av
hämtningsavgiften för grönt/brunt kärl med 15 procent. Därefter beslutade
samhällsbyggnadsnämnden om en höjning på 25 procent.
Dessutom föreslås att samma hämtningsavgift ska gälla för tjänsterna grönt/brunt kärl och
grönt kärl/hemkompost. Av samhällsbyggnadsnämndens underlag framgår att ändringen
föreslås av miljöskäl och att förslaget innebär att hämtningsavgiften blir densamma oavsett
om man hemkomposterar eller ej.
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 180 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
1. Föreslagen taxa fastställs.
2. Renhållningstaxa 2022 börjar gälla 1 januari 2022.
Expedieras till
SBN, Klk-kansli författ.samling
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§ 242 2021.348 KS

Kommunernas klimatlöften inför 2022
Ärendebeskrivning
”Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland, i samverkan med flera andra
aktörer. Kraftsamlingen samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i
Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.
Klimat 2030 är också en av samverkansplattformarna som ska bidra till genomförandet av
den nya regionala utvecklingsstrategin VG2030.
För ett år sedan bjöds kommunerna i Västra Götalandsregionen in för att anta klimatlöften
inför 2021 för genomförande under året. Satsningen fortsätter nu och Alingsås kommun har
fått erbjudande om att anta nya klimatlöften för genomförande år 2022. Förslag till
kommunernas klimatlöfte består av 20 konkreta åtgärder där kommunerna har rådighet, som
är beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning.
Beslut om vilka klimatlöften Alingsås kommun vill anta ska skickas till Länsstyrelsen i Västra
Götaland och Västra Götalandsregionen senast den 1 december 2021.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 13 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Kommunledningskontoret har tagit del av de klimatlöften som föreslås för 2022. Listan består
fortsatt av 20 klimatlöften med stor potential att minska klimatpåverkan. Merparten av årets
löften har samma innebörd men är i många fall omformulerade för att höja ambitionsnivån
och vara lättare att både förstå och följa upp. En separat uppföljning görs under november
2021 för att följa upp de klimatlöften som kommunen åtog sig 2021.
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KF § 242, forts
Kommunledningskontoret har haft dialog med förvaltningar och bolag och tagit fram förslag
på vilka klimatlöften som ska antas. Detta utifrån avvägningar av resurser och vad som
bedömts vara realistiskt att arbeta med och uppnå under 2022. Vissa av dessa mål antogs
2020, men har efter samverkan med förvaltningarna och ansvarig rekommenderats att fortgå
även under 2022. Dessa mål är följande:
Klimatlöfte 1. Vi har en laddplan för kommunen (tidigare Vi använder en klimatstyrande
resepolicy).
Klimatlöfte 3. Våra nya personbilar är klimatbonus bilar (tidigare Våra nya personbilar är
miljöbilar).
Klimatlöfte 8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Klimatlöfte 11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
Klimatlöfte 12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Klimatlöfte 14. Vi genomför energieffektiviseringar (tidigare Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar).
Klimatlöfte 20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (tidigare Vi
arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat).
Efter samverkan med förvaltningarna föreslås ytterligare löften att antas inför 2022. Inom alla
nya föreslagna löften pågår redan i dagsläget ett arbete.
Klimatlöfte 4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal.
Klimatlöfte 7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Klimatlöfte 10. Vi använder cirkulära möbler.
Klimatlöfte 16. Vi installerar solenergi.
Genom detta förslag antar Alingsås kommun 11 av 20 föreslagna Klimatlöfte 2022,
jämfört med 9 av 20 antagna klimatlöften 2021.

Utdragsbestyrkande
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KF § 242, forts
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 181 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.
Anförande
Anna Hansson (MP), Camilla Stensson (S) och Holger Andersson (L).
Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson föreslår att samtliga klimatlöften antas.
Camilla Stensson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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KF § 242, frorts
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för bifall till Anna Hanssons förslag att samtliga klimatlöften ska antas.
Ja
Nej
Roger Andersson (S)
Holger Andersson (L)
Sebastian Aronsson (S)
Anita Brodén (L)
Birgit Börjesson (S)
Maria Adrell (V)
Birgitta Carlsson (S)
Stina Karlsson (V)
Anton César (S)
Tony Norman (V)
Leif Hansson (S)
Anna Hansson (MP)
Anita Hedén Unosson (S)
Britt-Marie Kuylenstierna (MP)
Karin Johansson (S)
Amanda Andersson (MP)
Irene Jonsson (S)
Anders Sandberg (S)
Camilla Stensson (S)
Ulf Unosson (S)
Simon Waern (S)
Billy Westerholm (S)
Robin Almanakis (M)
Britt Berggren (M)
Linda Espeving (M)
Daniel Filipsson (M)
Thorsten Larsson (M)
Eva-Lotta Pamp (M)
Daniel Ringström (M)
Per-Gordon Tranberg (M)
Christina Carlsson (C)
Daniél Nordh (C)
Ingbritt Johansson (C)
Susanna Nerell (C)
Thomas Pettersson (C)
Henrik Öhrvall (C)
Jens Christian Berlin (L)
Anne Gunnevik (L)
Kristina Grapenholm (L)
Jan Kesker (L)
Agneta Grange (SD)
Lars-Olof Jaeger (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Kristina Poulsen (SD)
Otto Stryhn (SD)
Urban Eklund (KD)
Lady France Mulumba (KD)
Kent Perciwall (KD)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)
Martin Lindberg (V)
Utdragsbestyrkande
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KF § 242, forts
Med 42 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Klimatlöfte 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16 och 20 i Kommunernas klimatlöfte 2022 antas.

Reservation
Anna Hansson (MP), Amanda Andersson (MP) och Britt-Marie Kuylenstierna (MP) reserverar
sig till förmån för eget förslag.
Anteckning
Holger Andersson (L), Jens Christian Berlin (L), Anita Brodén (L), Kristina Grapenholm (L),
Anne Gunnevik (L) och Jan Kesker och lämnar följande protokollsanteckning:
Liberalerna anser att Alingsås kommun arbetar för en årlig utsläppsminskning med
hänvisning till Västra Götalandsregionens koldioxidbudget eller antar en egen
koldioxidbudget.
Expedieras till
Västra Götalandsregionen, samtliga nämnder och bolag
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§ 243 2020.530 KS

Svar på motion om fler offentliga affischeringsytor - Martin Lindberg (V)
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 12 december 220, § 178, lämnat en
motion om fler offentliga affischeringsytor.
Motionären föreslår följande:
Att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden eller annan lämplig nämnd i uppdrag
att tillse att det skapas fler offentliga affischeringsytor i Alingsås, både i tätortens olika
stadsdelar och i den övriga kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021, § 19, att lämna motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Av Alingsås kommuns lokala ordningsföreskrifter framgår att enskilda personer och
organisationer behöver söka tillstånd från polismyndigheten för att sätta upp affischer,
annonser och liknande anslag på ytor och föremål som vetter mot offentlig plats. Tillstånd
behövs däremot inte för att sätta upp sådana anslag på tavlor, pelare eller andra liknande
anordningar som är avsedda för sådana ändamål.
För att upprätta tavlor och andra anordningar avsedda för affischering krävs, som
utgångspunkt, tillstånd från myndighet. Om anordningen ska sättas upp inom detaljplanelagt
område krävs i regel bygglov från samhällsbyggnadsnämnden och om anordningen ska
sättas upp utom detaljplanelagt område krävs tillstånd från länsstyrelsen eller Trafikverket.
Enligt plan- och bygglagstiftningen kan undantag från bygglov medges för vissa skyltar, till
exempel skyltar vars area är högst 1,0 kvadratmeter. Vissa av undantagen gäller inte om
skylten placeras inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Tillstånd från länsstyrelsen kan också
behövas om en skylt vill sättas upp inom ett utpekat byggnadsminne inom detaljplanelagt
område.
Samhällsbyggnadsnämnden antog den 11 oktober 2011, § 147, riktlinjer för skyltar inom
detaljplanelagt område. Av riktlinjen går det att utläsa en varsam hållning till uppsättandet av
skyltar där måttfullhet i storlek och färg ska beaktas. Bland annat anges att en skylt bör
placeras på en byggnads fasad och att skyltens utformning ska anpassas till byggnadens
arkitektur. Av riktlinjerna framgår också uttryckligen att stor restriktivitet bör gälla
affischpelare och affischtavlor (stortavlor).

Utdragsbestyrkande
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KF § 243, forts
Kommunledningskontoret har genom tjänstepersonsdialoger med både
samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen tagit in yttranden om
förslaget. Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade att tidigare försök med offentliga
affischeringsytor inte har fungerat tillfredsställande utan istället har resulterat i nedskräpning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelade även att man i dagsläget inte ser något behov
av offentliga affischeringsytor. Kultur- och utbildningsförvaltningen uppger att det i dagsläget
finns affischeringsmöjligheter för bland annat föreningar i kulturhuset, men också
affischeringsytor i Nolhaga, Gräfsnäs och i Alingsåsparken som används för annonsering om
olika evenemang på respektive plats. I övrigt uppger förvaltningen att det i dagsläget inte
anses föreligga några behov av fler offentliga affischeringsytor.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det i regel råder tillståndsplikt för att affischera
offentligt om inte affischeringen sker på en anordning avsedd för detta ändamål. Enligt
gällande riktlinje ska stor restriktivitet iakttas avseende just uppförande av sådana
anordningar. I dagsläget finns det möjlighet att annonsera om sin verksamhet via bland
annat kulturhuset och ingen av de tillfrågade förvaltningarna ser några behov av fler
offentliga affischeringsytor i dagsläget. Mot bakgrund av detta bedömer
kommunledningskontoret att nuvarande reglering och riktlinjer ger kommunen få eller inga
förutsättningar att arbeta enligt motionärens förslag. Eftersom tillfrågade förvaltningar inte ser
något behov av fler offentliga affischeringsytor föreslår kommunledningskontoret att
motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 182 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Martin Lindberg (V), Anna Hansson (MP) och Holger Andersson (L).
Förslag till beslut på sammanträdet

Martin Lindberg (V) och Anna Hansson (MP) föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Utdragsbestyrkande
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KF § 243, forts
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
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§ 244 2021.244 KS

Svar på motion om att stoppa timanställningarna inom vård och omsorg
- Maria Adrell (V)
Ärendebeskrivning
Maria Adrell (V) har till kommunfullmäktige den 28 april 2021, § 81 lämnat en motion om att
stoppa timanställningar inom vård och omsorg.
Motionären föreslår att Alingsås kommun fattar ett principbeslut om att timanställningar ej
ska tillämpas i äldreomsorg som finansieras av kommunen oavsett utförare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2021, § 117 att remittera motionen till
vård- och omsorgsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 11 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 27 september 2021, § 56 med
förslaget att motionen ska avstyrkas. Nämnden arbetar kontinuerligt för att minimera andelen
visstidsanställningar med timlön till förmån för andra anställningsformer. Tidsbegränsade
anställningar är i första hand med månadslön och på heltid i minst tre månader. I vissa fall
behövs dock en kombination av olika anställningsformer för att tillgodose brukarnas behov av
kompetens och kontinuitet. Detta regleras i nämndens bemanningsstrategi som är framtagen
och antagen tillsammans med de fackliga representanterna. Av strategin framgår att alla
bemanningskrav utgår från brukarens behov, med medarbetarna som nämndens viktigaste
resurs. Strategin avser den vård som kommunen utför. Vad gäller upphandlad vård och
omsorg, som till exempel upphandling av särskilt boende för äldre, viktar kommunen kriterier
som rör bemanning och personaltäthet och kan på så sätt till viss del reglera
anställningsform. I de fall vården är helt överlämnad till annan utförare är det svårare för
kommunen att ställa krav.
Kommunledningskontoret anser i likhet med motionären att arbetsmiljö och arbetsvillkor för
anställda inom vård och omsorg är viktigt, inte minst för att kunna säkra behov av personal i
framtiden. En del i arbetet med kompetensförsörjning är dock att erbjuda timanställningar för
till exempel studenter eller personer som vill pröva på att arbeta inom vård och omsorg. Med
brukarens behov i centrum är det inte alltid givet att timanställningar bidrar negativt till
kontinuiteten, och tillfälliga anställningar är till viss del nödvändiga för att möta brukarens
behov. Det är också svårt att helt undvika timanställningar i en så personalintensiv
verksamhet som vård och omsorg.
I Alingsås kommun är vård- och omsorgsförvaltningen den förvaltning med högst andel
visstidsanställning med timlön. Andel timanställda inom förvaltningen har dock minskat varje
år sedan 2018. Den övergripande trenden i Alingsås kommun är att andel timavlönade
minskar, även i förhållande till andra kommuner inom Göteborgsregionen.
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KF § 244, forts
Vård- och omsorgsnämnden i Alingsås kommun arbetar aktivt med bemanningen och har en
strategi för arbetet som både beaktar brukare och personal. Kommunledningskontoret
bedömer att det inte är möjligt att fatta ett principbeslut om att timanställningar ej ska
tillämpas i äldreomsorgen och föreslår därmed att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 183 behandlat ärendet och lämnat följande
förslag till beslut:
Motionen avslås.
Anförande
Anförande hålls av Maria Adrell (V), Eva-Lotta Pamp (M) och Birgit Börjesson (S).
Förslag till beslut på sammanträdet

Maria Adrell (V) föreslår att motionen ska anses besvarad.
Eva-Lotta Pamp (M) Birgit Börjesson (S) föreslår att kommunstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen avslås.
Expedieras till
VON
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§ 245 2021.486 KS

Partistöd 2022
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014, § 70 om regler för partistöd. Enligt reglerna
skall kommunfullmäktige senast i december besluta om utbetalning för nästa kalenderår.
Utbetalning sker i januari. Partistödet beräknas enligt följande modell:
-Avstämningstidpunkt 15 oktober föregående år
-Beräkningsgrund Prisbasbelopp föregående år
-Grundstöd per parti 1 prisbasbelopp
-Partistöd per mandat 25% av prisbasbeloppet + 10 000 kr
-Utbildningsstöd per mandat 5% av prisbasbeloppet
Parti skall uppfylla följande tre kriterier för att ha rätt till partistöd:
- Minst ett mandat i kommunfullmäktige
- Minst en vald ledamot är fastställd av Länsstyrelsen
- Partiet är en juridisk person
Parti har endast rätt till stöd för de mandat där det finns en vald ledamot fastställd vid
avstämningstidpunkten.
Ett parti måste ha lämnat in föregående års redovisning och granskningsrapport för att
fullmäktige skall bevilja partistöd för det kommande kalenderåret.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 18 oktober 2021 lämnat följande yttrande:
Samtliga partier har lämnat in redovisning och granskningsrapport för 2020. Vid
avstämningstidpunkten den 15 oktober hade samtliga mandat en vald ledamot fastställd
enligt följande:
Centerpartiet 6
Kristdemokraterna 4
Liberalerna 6
Miljöpartiet 3
Moderaterna 8
Socialdemokraterna 14
Sverigedemokraterna 6
Vänsterpartiet 4
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KF § 245, forts
Kommunledningskontoret har beräknat partistöd i enlighet med Regler för partistöd i Alingsås
kommun.
Kommunstyrelsen har den 8 november 2021, § 184 behandlat ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:

1.Partistöd för 2022 utbetalas enligt Regler för partistöd i Alingsås kommun:
Centerpartiet 193 280 kr
Kristdemokraterna 144 720 kr
Liberalerna 193 280 kr
Miljöpartiet 120 440 kr
Moderaterna 241 840 kr
Socialdemokraterna 387 520 kr
Sverigedemokraterna 193 280 kr
Vänsterpartiet 144 720 kr

2.Partierna ska lämna redovisning och granskningsrapport avseende partistöd 2022
till kommunfullmäktige senast den 30 juni 2023 i enlighet med
Regler för partistöd i Alingsås kommun.
Expedieras till
Samtliga partier, KLK ekonomi
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§ 246 2021.585 KS

Svar på interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om
förhållande på Ingareds förskola - från Stina Karlsson (V)
Stina Karlsson (V) har till kommunfullmäktige den 27 oktober 2021, § 217 lämnat en
interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande om förhållanden på Ingareds
förskola med följande frågor:
-Hur ser nämnden på förhållandena på Ingareds förskola och ur arbetar man med att
komma tillrätta med problemen?
-Hur ser det ut rent faktiskt med resurser till barn med extra behov i förskolan?
Interpellationssvar
Barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent Perciwall (KD) har i skrivelse den 18
november 2021 lämnat sitt interpellationssvar.
Interpellationsdebatt
I debatten deltar Stina Karlsson (V), Kent Perciwall (KD), Jens Christian Berlin (L) och Leif
Hansson (S).
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§247

Meddelanden
Anmälningar
 2021.267 KS-012 KF meddelande - Missiv - Revisionsrapport gällande granskning
av fjärr- och distansundervisning vid högstadiet och gymnasieskolan
 2021.267 KS-013 KF meddelande - Revisionsrapport - granskning av fjärr- och
distansundervisning vid högstadiet och gymnasieskolan
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